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Fráncy van Iersel
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Piushaven 29 - 5017 AN
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Hulpdienst SP Tilburg
tel.: 06 - 43 27 90 14
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meedenken of tip voor de
redactie? mail naar:
hubert@sptilburg.nl

Op 17 oktober, Wereldarmoededag, was SP
Tilburg aanwezig bij de
presentatie van de Quiet
500, de tegenhanger van de
Quote 500. De cover is van
‘schuurpapier’. In de Quiet
500 staan reportages over
de Quiet Community, positieve portretten van mensen die het hoofd boven
water proberen te houden,
parodiërende ‘advertenties’

MAGAZINE
en een ranglijst met de vijfhonderd armste Nederlanders. In het honderdvijftig
pagina’s tellende magazine
is een uitneembare kinderspecial opgenomen, Quiet
Kids.

zijn bij meer dan drieduizend verkooppunten en via
www.quiet500.nl. De prijs
is ¤ 10,-. De opbrengst
gaat volledig naar innovatieve armoedeprojecten.

De Quiet 500 wordt via
Betapress verspreid in een
oplage van veertigduizend
exemplaren en zal vanaf 18
oktober landelijk te koop

AGENDA
LEDENDAG - 20 NOVEMBER
Tijd: 14:00 tot 19:00
Locatie: Bosvreugd,
Reeshofdijk 12
THEMA-AVOND: ZORG
24 NOVEMBER
Tijd: 19:30uur
Locatie: Piushaven 29
(aanmelden via
bob@sptilburg.nl of
nicollevanhoof@
raadtilburg.nl)
GROENE TOMAAT 28 NOVEMBER
Tijd: 19:30uur
Locatie: Piushaven 29
BUSKRUIT - 29 NOVEMBER
Tijd: 20:00uur
Locatie: Kim’s Kroeg
(Piusplein 61)
VOOR DE MEEST
ACTUELE AGENDA
ZIE ONZE WEBSITE:
TILBURG.SP.NL/AGENDA

LEDENDAG 20 NOVEMBER
Zondag 20 november organiseren wij een ledendag.
Deze dag is bedoeld om
onze leden te bedanken
voor hun inzet van het
afgelopen jaar. Tevens zal
de komende campagne
besproken worden. Dit
alles zal in ontspannen

setting met muziek en een
hapje en drankje plaatsvinden.

We starten om 14:00uur
en duurt tot ongeveer
19.00uur.

De ledendag wordt gehouden bij Bosvreugd, Reeshofdijk 12, te Tilburg.

We horen graag of je komt.
Aanmelden kan bij Hubert,
via hubert@sptilburg.nl
We hopen je te zien op 20
november!

DEZE OF EEN ANDERE PIUSPOST ONLINE RAADPLEGEN? DAT KAN!
GA NAAR: tilburg.sp.nl/nieuwsbrief VOOR ONS ARCHIEF.
Voor het dagelijkse nieuws
bezoek onze website:
tilburg.sp.nl of volg ons
via de sociale media

SP Tilburg
ROOD Tilburg

@sptilburg
@ROODTilburg

SP Tilburg

INTERVIEW

INTERVIEW MET DE NIEUWE
FRACTIEVOORZITTER : FRANCY VAN IERSEL

Fráncy van Iersel al ruim
tien jaar lid van de SP
en actief als raadslid in
Tilburg. Sinds kort heeft
ze het stokje overgenomen
van René Spieringhs (voormalig fractievoorzitter). Ze
vertelt over haar drijfveren en over haar werk als
raadslid.
Je bent al een hele tijd
raadslid: Wat kan je over
je werk als raadslid vertellen?
Als raadslid houd ik me
bezig met armoedebeleid
en werkgelegenheid, en nu
ook met de vluchtelingenproblematiek en de nieuwkomers. Dat zijn onderwerpen die ik van jongs af aan
belangrijk heb gevonden.
Ik heb eigenlijk altijd al
een boosheid gevoeld
over sociale ongelijkheid
en onrechtvaardigheid.
Bijvoorbeeld toen ik nog
studeerde en op zoek was
naar een kamer: Ik fietste
langs huizen met twee
garages terwijl ik niet eens
aan een studentenkamer
kon komen! Die boosheid
is ook wel de reden waar-

om ik lid ben geworden
van de SP. Meer recent
zijn ook de bezuinigingen
in de zorg een drijfveer
voor me. Toen in de raad
de portefeuilles verdeeld
werden, waren dit dan ook
met name de onderwerpen
waar ik me hard voor wilde
maken: sociale ongelijkheid, marktwerking in de
zorg, werkgelegenheid en
armoedebeleid. Daar is nog
een wereld in te winnen.
Zolang de kloof tussen arm
en rijk alleen maar groter
wordt blijf ik daartegen
strijden. Sommigen zeggen
dan ‘eigen schuld, dikke
bult’ of ‘de zorgwanbetaler
heeft geen recht op zorg’.
Maar dan weet je echt niet
waar het om gaat!
Toen ik als fractiemedewerker in de Tweede
Kamer werkte deden de
marktwerking en de eerste
bezuinigingen in de zorg
hun intrede. Sommige medicijnen werden niet meer
vergoed en ik kreeg huilende mensen aan de telefoon
die me vertelden: Ik moet
mijn huis verkopen, anders
kan ik mijn medicijnen niet
meer betalen. Of: Ik kan
mijn kinderen niet meer
laten studeren. Dat gaat je
aan het hart!
Sinds kort ben je ook fractievoorzitter. Vertel daar
eens wat meer over.
Ik vind het een uitdaging.
Ik ben trots dat ik het stokje heb mogen overnemen

van René. Ik zal zijn koers
ook in grote lijnen voortzetten. Wat ik nu al merk is
dat er extra taken bijkomen, zoals het overleg met
de fractievoorzitters binnen
de coalitie. Je hebt ook een
verantwoordelijkheid als
coalitiepartner. Dit biedt
ook ruimte tot onderhandeling, bijvoorbeeld bij het
behoud van het pand van
de Pollepel, voor Stichting
Broodnodig. Ik ben volksvertegenwoordiger en ik
kom op voor de belangen
van de burger die ons heeft
gekozen. Met de voorbereidingen van de begroting
ben ik bijvoorbeeld heel
duidelijk uitgegaan van
de speerpunten van ons
verkiezingsprogramma:
Armoede, Werkgelegenheid en Zorg. Die heb ik
langs de meetlat voor de
begroting gelegd. Je moet
dan wel een visie hebben
en ook met moties komen. Dat vind ik ook mijn
verantwoordelijkheid als
fractievoorzitter, dat we als
SP in het College op déze
punten het verschil maken.
Ook al zit je in een coalitie waarbij je soms water
bij de wijn moet doen, we
blijven SP’ers. Dat vind ik
het belangrijkste: de menselijke maat, investeren in
mensen.
Onlangs is het landelijke
concept-verkiezingsprogramma bekendgemaakt.
Je was bij de ledenbijeen-

komst hierover: Wat vind
jij van de rode lijn van dit
programma?
Ik ben vandaag bij een
bijeenkomst geweest in
Eindhoven, Strijp S (georganiseerd door LivingLab
Noord-Brabant), waar
het ging over participatie.
Iedereen heeft het over een
participatiesamenleving,
van onderaf, van bovenaf.
Maar wat betekent dat in
de praktijk?
Laatst ben ik met De Raad
op Straat op de markt geweest en heb met mensen
gesproken. Wat ik daar
hoor, neem ik mee naar
de Gemeente: De jonge
moeder die zegt dat ze een
speelplek nodig heeft voor
haar kinderen in de buurt,
meer groen in de wijk in
plaats van bomenkap. Of
de oudere dame die wel wíl
meedoen, maar er het geld
niet voor heeft.
Dáár moet het om gaan,
dat iedereen in Tilburg mee
kan doen; niet om de macht
van het grootkapitaal. Het
moet gaan om ‘voor de
mensen, door de mensen’.
De inbreng en de zeggenschap van de mensen zelf.
En om terug te komen op
je vraag over het verkiezingsprogramma van de
SP: Ik vind het belangrijk
om juist de mensen op
straat te laten spreken over
wat zij belangrijk vinden.
Een sociale, rechtvaardige
en gelijkwaardige samenleving. Dat is de rode lijn, en

UIT HET GEMEENTEHUIS
dat neem ik mee naar het
gemeentehuis als volksvertegenwoordiger.
Fráncy: Er moet vergaderd
worden en daar heb je een
kantoor (gemeentehuis)
voor nodig. Maar het échte
werk ligt op straat: onder
een boom op een bank,
daar vinden de gesprekken
plaats!
Als ik een boek van je
boekenplank zou moeten

nemen, welk boek zou
je onze leden dan willen
aanraden?
‘In het Oog van de Orkaan,
Nederland in Transitie’,
door Jan Rotmans. Hij
beschrijft hierin verschillende transities, zoals in
de zorg en duurzaamheid.
De kern is dat mensen
weer meer zelfvoorzienend
willen zijn, onafhankelijk van grote instituten.
Rotmans geeft hele duidelijke voorbeelden waarom

de politiek, vakbonden
of multinationals zoals
Shell dat niet willen. Maar
deze beweging is allang
niet meer te stoppen, denk
hierbij bijvoorbeeld aan de
coöperaties. Die zijn niet
alleen vanuit de crisis ontstaan, of omdat de overheid
het niet meer wil doen,
maar omdat mensen niet
meer afhankelijk willen
zijn. De overheid dient
hierop te anticiperen.

Tot slot: Fráncy schrijft
ook gedichten. Eind dit
jaar verschijnt een fotoboek met daarin ook een
gedicht van haar hand.
Daar kijken we naar uit!

ken. Ik heb er zin in om
weer de straat op te gaan
en het SP-verhaal aan de
mensen vertellen. Ook wil
ik iedereen oproepen om
samen met mij dat SP-verhaal uit te dragen.

regering. Want we hebben
in de gemeenten en provincies laten zien dat we mee
kunnen besturen en dan
zou het helemaal mooi zijn
om dat ook eens landelijk
te laten zien.

dan weten. U kunt dan het
beste contact opnemen met
de voorzitter, Bob Janssen.

Vorige week was er een
ledenvergadering over het
verkiezingsprogramma en
de kieslijst. Twee zaken
vielen me op: Allereerst
was er een grote ledenopkomst. Er waren leden
aanwezig die al heel lang
lid zijn, maar ook mensen
die pas net lid zijn.
Het tweede dat me opviel
is dat iedereen enthousiast was over het verkiezingsprogramma en de
voorgestelde kieslijst. Je
kunt zeggen dat de SP vol
energie is en wil meedoen
om dit land beter en mooier
te maken. Ik ga er dus ook
van uit dat de SP een mooi
resultaat zal boeken en mee
kan doen in een nieuwe

Een jaar later zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg,
maar het is al sneller dan u
denkt. Ook bij deze verkiezingen hebben we mensen
nodig. Niet alleen om campagne te voeren, maar ook
voor de lokale kieslijst:
mensen die meedenken en
mensen die meeschrijven
aan het verkiezingsprogramma. Dus hierbij de
oproep om de afdeling te
helpen met het maken van
een verkiezingsprogramma om onze mooie stad
Tilburg mooier en socialer
te maken. Bent u politiek
geïnteresseerd en wilt u
de fractie of het bestuur
versterken? Laat het ons

VERKIEZINGEN

Door: Hans Kokke Wethouder
In maart 2017 zijn er weer
verkiezingen. Geen gemeenteraadsverkiezingen
maar landelijke verkiezingen. De peilingen zijn
maar peilingen, en ik heb
er vertrouwen in dat de
SP een beter resultaat gaat
halen dan vier jaar geleden. Want we zijn goed in
campagne voeren en we
hebben goede speerpunten
die veel mensen aanspre-

Ik heb een droom. Ik hoop
dat we elkaar in april 2018
zullen treffen, en dat we
dan kunnen zeggen dat het
goed is dat de SP in de landelijke regering zit. En dat
we flink op weg zijn om
het land mooier en socialer
te maken. Ik hoop ook dat
we in Tilburg de komende
raadsperiode weer meebesturen: om precies datzelfde te doen: de stad mooier
en socialer te maken!

UIT DE AFDELING
ROOD-ACTIE VOOR INZET MEER BUSSEN
SUCCESVOL!
De afgelopen maanden
heeft ROOD Tilburg actie
gevoerd voor de inzet van
extra bussen naar de Tilburgse scholen. Dit naar
aanleiding van berichten
over overvolle bussen.
Daarom is ROOD Tilburg
een petitie gestart om
Arriva meer bussen in te
laten zetten, en met succes:

Er zijn een paar honderd
handtekeningen opgehaald!
Arriva gaat in de nieuwe
dienstregeling meer bussen
inzetten richting Stappegoor. Na de kerstvakantie
rijdt er zes keer per uur
een bus naar Stappegoor. ROOD Tilburg is erg
blij met dit resultaat.

GESLAAGDE LEDENBIJEENKOMST MET
ERIC SMALING
Op 19 oktober was Tweede
Kamerlid Eric Smaling te
gast aan de Piushaven. Hij
kwam vertellen over de
kandidatenlijst en het programma voor de aanstaande verkiezingen.
Het werd een drukke
bedoeling, zo'n 25 leden
waren naar het SP-kantoor
gekomen om mee te praten

over het concept-programma 'Nu wij!'. Deze
Tilburgse inbreng zal op 30
oktober in de regio besproken worden. Op naar de
campagne!
Mocht je mee willen
denken en doen, meld je
dan aan voor het
campagneteam bij Miguel
(miguel@sptilburg.nl).

INFO-AVOND ZORG MET RAADSLID NICOLLE
VAN HOOF OP 24 NOVEMBER
Altijd al mee willen praten
over hoe de zorg in Tilburg beter georganiseerd
kan worden? Of gewoon
nieuwsgierig wat de stand
van zaken is wat betreft
zorg in Tilburg? Op donderdag 24 november vertelt
raadslid Nicolle van Hoof
alles wat je had willen
weten over de zorg.

Tijdens deze avond wordt
er tevens gebrainstormd
voor het nieuwe (zorg)
programma van de verkiezingen in 2018. Aanmelden kan bij Bob (bob@
sptilburg.nl) of bij Nicolle
(nicollevanhoof@
raadtilburg.nl).
We starten om 19.30 uur
aan ons partijpand aan de
Piushaven.

